
 
Zápis č. 6/2016 ze dne 23. 6. 2016	  

z jednání Komise městské části 11 Olomouc – Tabulový Vrch 
 
	  

Přítomni: Miloš Gregorovič, Pavel Hofírek, Jiří Hudeček, Josef Kaštil, Jaroslav Mihál, Marie 
Polepilová, Zdeňka Plachá, Jaroslav Pour, Jiří Stranyánek, Otakar Svitavský 
Omluveni:  Pavel Michalík, 
 
Hosté: zástupci dvou SVJ:  pánové R. Krč, F. Ševčík, J. Koleňák a K. Sedlák. 

Předseda komise přivítal členy komise a hosty. Bylo konstatováno, že komise je v počtu 
deseti přítomných členů usnášeníschopná. 

Návrh programu schůze: kontrola plnění usnesení z květnové schůze, podněty hostů a členů 
komise, různé. 
 
       Schválení programu 
KMČ souhlasí s navrženým programem jednání.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání. 
     Požadavek na zpřehlednění dopravní situace při výjezdu z parkoviště mezi domy na 
ulici Jílová číslo 12 a 14 byl Odborem koncepce a rozvoje předán na Odbor životního 
prostředí, Oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředky s tím, že bude nalezena 
nová plocha pro umístění kontejnerů.  
     Požadavek na opravu nástupní a nájezdní plochy na autobusové zastávce Kmochova 
bude řešen v návaznosti na změnu systému parkování na této ulici. Projekt je plánován na rok 
2017. 
     Výsadba stromů ve vnitrobloku Jílová je odložena na příští rok a bude probíhat 
v souvislosti s plánovanými úpravami, navazujícími na další parkoviště pro FN na ulici 
Hněvotínská. 
     Dětský den Tabulového vrchu se uskutečnil v plánovaném termínu v neděli 12. června. 
KMČ děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu a věří, že děti i rodiče odcházeli domů 
spokojeni a budou se těšit na podobnou akci v příštím roce. 

 

2. Připomínky hostů. 
   Zástupci SVJ Foerstrova 17 informovali KMČ o stavu jejich požadavku na zvětšení 
parkoviště ve spojitosti s přesunem kontejnerů na odpad. Původní požadavek, vznesený před 
třemi roky, se nedaří dotáhnout do uspokojivého konce. KMČ proto pověřuje předsedu 
vyvoláním jednání zúčastněných odborů na MmOl. společně se zástupcem KMČ a členy 
vedení SVJ Foerstrova 17.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  

 

    KMČ vzalo na vědomí informaci zástupce SVJ Foerstrova 970/1, týkající se opakujících 
se problémů s vodovodním řadem v této oblasti. Průměrně šestkrát za rok dochází k vážným 
problémům v dodávce pitné vody jako důsledek poruch a trhlin ve vodovodním potrubí. 
KMČ žádá o posouzení celkového stavu vodovodního řadu v uvedené oblasti s cílem 
zamezit opakování těchto závad. 
 (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  

 



 

3. Různé. 
     KMČ souhlasí a nemá námitek v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí kanalizační 
stoky BXIk, která se nachází ve vnitřním traktu panelových domů č. p. 1040/35 až 1047/49 
na rohu Foerstrovy ul. a tř. Svornosti. KMČ předpokládá, že celá realizace uvedené 
rekonstrukce bude probíhat s co největšími ohledy na prostředí a obyvatele uvedené oblasti. 
	  (10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)	  	  	  	  

 

    Proběhla diskuze o změnách v systému parkování v ulici Stiborova. Dlouhodobé 
komplikace nutí členy KMČ k zamyšlení nad nejlepším řešením problematické situace a 
doporučuje Odboru koncepce a rozvoje zaměřit se na tuto lokalitu. 

 

    KMČ upozorňuje občany na snížení poplatku za parkování ve Fakultní nemocnici 
Olomouc. Fakultní nemocnice Olomouc se rozhodla vyjít vstříc svým pacientům a na základě 
četných žádostí snižuje poplatek za parkování v nemocničním areálu na čtvrtinu původní 
ceny, tedy ze 40 na 10 korun za hodinu. Současně s tímto výrazným snížením ceny se ruší 
všechny dosavadní výjimky. Změna bude v platnosti již od 1. července 2016!  

 

    Protože další pravidelná schůze KMČ je plánována až na konec prázdnin, přejí členové 
Komise městské části Tabulový Vrch všem obyvatelům příjemné a pohodové prožití letních 
dnů na prázdninách či na dovolené. 

 

 

 

 

Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 25. srpna od 17 hodin v zasedací místnosti na 
Karafiátově ulici č.6. 

 

 

 

V Olomouci dne 23. 6. 2016 

 

Jiří Hudeček,                                        Pavel Hofírek, Josef Kaštil, 
tajemník komise                                   ověřovatel zápisu předseda komise 


